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V úterý 25. září jsme uspořádali Bramborový den
Hned ráno děti přišly v kostýmech brambor, nikdo
nezapomněl, což jsme velmi ocenili a děkujeme tímto
šikovným maminkám.
Po svačince probíhaly v obou třídách soutěže a zábavné hry.
Třída Štístek si např. procvičila slalom mezi kytičkami s
bramborou na talířku, židličkový tanec, zahrály si hru Na
bramboru a jablíčko.
Povídali jsme si, jaké pokrmy z brambor nám chutnají a celý
den nás ve školce provázelo bramborové menu:
k ranní svačince děti dostaly chlebíčky s bramborovou
pomazánkou, k obědu si pochutnaly na výborné bramborové
polévce a veršovaných brambůrkách s hlívou, sýrem a
smetanou a odpoledne završily bramborové menu domácími
bramborovými houstičkami.
Odpoledne Bramborový den vyvrcholil v 16 hodin na zahradě
za hojné účasti dětí, rodičů a příznivců naší mateřské školy.
Byly připraveny další soutěže a hry – např. skoky v pytli,
srážení kuželek, maminky a dokonce i některé tatínky jsme
vyzkoušeli z umění loupání brambor a děti si udělaly
bramboru z papíru.
Domů si děti odnesly vlastnoručně zhotovený výrobek z
brambor a přírodnin a diplom za účast.
Děkujeme p. kuchařkám za bramborové pohoštění a počasí,
že nám nakonec přálo.

Rozvíjíme čtenářskou pregramotnost
Rozvoj řeči patří k nedílné a velmi důležité součásti kompletní
péče a působení na celkový rozvoj dítěte.
Na úroveň řeči dítěte má velký vliv okolní sociální prostředí a
jeho podnětnost – rodina. Vidíme kolem sebe děti, které
nejraději sedí u počítače nebo televize, to je smutná realita.
Ve školce se snažíme rozvíjet mluvené slovo v rozmanitých
oblastech. Pravidelně dětem čteme pohádky při odpočinku,
pořádáme různé besedy. Z místního Domova seniorů
docházejí pravidelně babičky a dědečkové, kteří dětem čtou
a vyprávějí příběhy ze svých životů. Je to velmi milá
spolupráce, která obohacuje jak děti, tak seniory, je vidět, jak
je těší přítomnost dětí .
Děti rovněž navštěvují místní knihovnu, kde se seznamují s
knížkami a příběhy z nich.
Je velmi důležitá každodenní komunikace a večerní reflexe –
nechte své děti večer před usnutím vyprávět, co celý den
dělalo, co se mu líbilo, co se mu povedlo, na co se těší
zítra…výrazně tím pomůžete nejen se slovní zásobou, ale i
propojením naučených slov do praxe.
Blíží se Vánoce a knížka je krásný a podnětný dárek…
MŠ Oleška

Dýňování
Ve středu 17. října proběhlo v naší školce oblíbené
„Dýňování“, které se stalo další milou tradicí.
Všichni jsme se na tento den pečlivě připravovali. Děti ze
tříd Rarášků a Štístek vydlabaly dýně nejen ve školce, ale
také doma, společně s rodiči a sourozenci. Úžasnými,
mnohdy i dosti strašidelnými výtvory jsme potom ozdobili
zahradu naší školky a věřte, že večer – osvícené svíčkami
uvnitř – zahrada vyhlížela značně tajuplně…
Nejen dýně zaplnily venkovní prostory mateřské školy,
také výrobky našich zaměstnanců – např. hrad s hradní
paní, netopýři v čele s velkým černým vůdcem, pavouk ve
své síti, rozliční duchové…také Mánička s Hurvínkem,
Ferda Mravenec a jeho věrná Beruška.
K večeru, když se blížilo setmění, přicházeli na prohlídku
lidé z naší i okolních vsí a společně jsme den završili
průvodem s lampiony. Těšilo nás, že se sešlo hodně lidí a
že se naše akce stávají vyhlášenými .
Poděkování patří též všem, kteří přispěli napečenými
dobrotami, po kterých se, tak jako ostatně pokaždé, jen
zaprášilo.

Krymlovský terénní duatlon III

Rozsvícení vánočního stromu v Olešce

Již v tradičním termínu na svatého Václava proběhl třetí
ročník Krymlovského terénního duatlonu. Letošní novinkou
bylo zařazení dětských kategorií. Překvapilo nás jaký byl o
tyto závody zájem. Nejprve se na start postavili nejmenší děti
a čekal je 200m běh, poté přiběhli zpět ke svým rodičům, ti
jim předali jejich kola a odstrkovadla na kterých museli zdolat
vzdálenost 400m. Vítězem se stal Adam Lenz, kterého o
několik minut později napodobil jeho starší bratr Dan ve
starší kategorii. V dívčích kategoriích zvítězily Anetky
Novohradská a Gellnerová. Za svůj sportovní výkon byly
všechny děti odměněny pamětní medailí a nějakou sladkostí.

Rok 2018 utekl jako voda a my máme před sebou poslední měsíc
tohoto roku. K prosinci se neodmyslitelně váže krásné období,
jenž jsou svátky vánoční. A stejně jako každý rok, tak i letos první
adventní neděli se u nás v Olešce rozsvěcel vánoční stromeček.
Již v odpoledních hodinách byla pro děti připravena
Hastrmanská pohádka v mateřské školce. Poté jsme se všichni
shromáždili u vánočního stromečku, kde bylo připraveno
pohoštění. Po krátkém úvodu pan starosta Kaše rozsvítil
stromeček. Vánoční duch na nás dýchl z koled, které byly
zazpívané dětmi z mateřské školy a dětského souboru Bambini
di Oleška. Po skončení programu jsme se všichni vydali domů a
cestou si prohlíželi krásnou vánoční výzdobu na domech.
P. S. Všem přeji klidné a pohodové prožití vánočních svátků a
hodně zdraví do roku 2019.
L. Zoubková ml.

Dospělé čekal 2km běh následovaný 17km na kole krásnými
lesními cestami a na závěr se sportovci přezuli opět do
běžeckých bot a vyrazili na čtyř kilometrový běžecký úsek.
Po doběhnutí bylo pro všechny připraveno občerstvení
(banány, perník, čaj, voda, cola) a i v dospělé kategorii se
předávaly medaile za účast, k tomu si každý odnesl i nějakou
malou cenu.
Díky krásnému počasí byly v cíli vidět úsměvy na tváři, nejen
vítězů, ale i všech ostatních účastníků, kterých v součtu s
dětmi bylo téměř pět desítek.
Jan Vedral

Podzimní sezóna fotbal D.Pole
V půlce srpna se starší přípravka a mladší žáci spolu se svými
trenéry a jejich pomocníky vydali na fotbalovou přípravu do hor.
Konkrétně do Heřmanic v Libereckém kraji. Tréninky probíhali
třikrát denně a bylo střídáno jak silové, posilovací, tak kondiční
cvičení. Během toho si děti zahráli dva zápasy s místními týmy a
prohloubili své zkušenosti i s jinými, než doposud známými
hráči. Soustředění bylo zpestřeno výletem do Liberce, kde
odehrály svůj první zápas v podzimní části dobropolské ženy.
Starší přípravka odehrála podzimní část sezóny turnajovým
systémem na Praze-východ a umístila se na předních příčkách
tabulky. Mladší žáci hráli v okresním přeboru v okrese Kolín a
jejich umístění bylo opravdu skvělé. Krásné třetí místo hned za
týmem žáků z Radimi. Není však ještě nic rozhodnuto, jelikož je
před námi jarní sezóna, ve které jistě naše děti sklidí obrovský
úspěch.
Ženský tým v podzimní části sezóny sice nevyšplhal na nejvyšší
příčky, avšak bojoval ze všech sil a ty nejlepší výkony si nechává
na jarní část. Očekáváme tedy hojnou účast fanoušků! Nesmíme
však opomenout náš mužský tým, který zabojoval a šance
proměnil ve výhry. Díky tomu si zaslouženě vybojoval třetí místo
v tabulce okresního přeboru.
Samozřejmě stále nabíráme nové hráčky a hráče, a to ve všech
věkových kategoriích. Od nejmenší přípravky po ženy a muže. V
případě zájmu kontaktujte trenéry, a to: A. Vavřík (732 730 600
– mladší přípravka, ženy), O. Vedral (603 948 428 – starší
přípravka, mladší žáci) nebo M. Kosmata (775 660 504 –
předseda TJ Sokol Dobré Pole) v případě zájmu o jakoukoliv
věkovou kategorii.
Těšíme se v jarní sezóně!
Aneta Kosmatová

Začátek adventu v Brníku
První adventní neděli, zatímco se naši malí nezbedové těšili na
příchod Mikuláše, rozsvítil se vánoční stromeček také na návsi v
Brníku. Pár vřelých slov pana starosty, vůně horkého punče a
děti rajtující ve sněhu kolem stromečku navzdory chladnému
počasí a drobnému hustému dešti. Taková atmosféra panovala o
první adventní neděli v Brníku u domečku. Z tvářiček malých
nezbedů vyhlížejících Mikuláše vyzařuje očekávání a napětí – byli
letos dost hodní? A Mikuláš s čertem a anděly jsou tu a do
domečku přinášejí dětem nadílku. Nezbedové se tu více, tu
méně strachují a podle míry domnělých „hříchů“ padají i slzičky.
Ale dobrosrdečný Mikuláš a překrásní andělé dokáží zahnat i
velký strach z tvářiček těch nejmenších, zatímco ty „největší“
zlobily si silák čert odnáší pryč… Společný začátek adventu se v
domečku v Brníku snad líbil nejen dětem ale i dospělým. Velké
poděkování za to patří všem, kteří společně toto radostné
setkání připravili i těm, kteří přišli s dobrou náladou.
Mgr. Evženie Zábojová

Ekologický stavební materiál za humny
V předchozích třech číslech Zpravodaje byla zařazena témata
věnovaná historií těžebních prací v Brníku a jeho blízkém
okolí. Bylo by škoda v této souvislosti opomenout využívání
místních mazlavých a po vysušení tvrdých jílů ještě k
jednomu účelu, a to pro výrobu sušených nepálených cihel.
Na rozdíl od šedých jílů, které se těží v místním povrchovém
dole a do 70tých let v Brníku dobývaly i hlubinně, se jedná o
červenavé jíly či jílovité hlíny, označované jako „červinka“,
vycházející na mnohých místech v okolí až na povrch, či
ukryté bezprostředně pod „drnem“ či ornicí. Kdo zná Brnický
les, jistě ví, kde se říká na červené hlíně. Zde je vidět řada jam
po těžbě těchto sytě hnědočervených jílů. Největší z nich je
dnes zaplavené malým jezírkem. Jeho hladina bývá v
průběhu roku pokryta zeleným květem a představuje
romantické místo pro vycházku. Zde dobývané jíly byly
využívány především pro keramické účely v blízkých
kosteleckých dílnách. K podomácku vyráběným nepáleným
cihlám se více hodila jílovitá hlína s větší příměsí ostřiva
(písčitého podílu). Zmíněný červený jíl bylo proto nutno mísit
s větším podílem hlíny a písku, aby se dosáhlo požadovaných
vlastností – plasticity pro tváření a pevnosti po vysušení.
Další pokračování začnu nejprve otázkou: „co je to
vepřovice?“ Otázka je adresovaná především mladším
čtenářům. Ti starší dobře vědí, že v těchto souvislostech se
nejedná o žádnou pochutinu vyrobenou z prasátka, či
výrobek z jeho kůže (usně), jako například brašnu pro lesáky,
či koženou bundu, ale o sušenou nepálenou cihlu, která byla
v našich vesnicích běžným stavebním materiálem ještě na
konci 19. a počátku 20. století. Ve zdech některých starších
domů se partie z vepřovic možná ukrývají dodnes. A proč
vepřovice? Do připravované směsi na jejich výrobu se jako
pojivo používaly prasečí štětiny. Někdo by k tomu i dodal, že
příprava jílovitého materiálu, jeho hnětení bosýma nohama v
blátivé ohrádce připomínala bahnité jámy, ve kterých se s
oblibou prasata (nejen divoká) vyvalují. Ale držme se první
vysvětlující teze.
Vepřovice byly běžným a dalo by se říci i základním
stavebním materiálem pro vesnická obytná a hospodářská
stavení v oblastech, kde bylo nedostatek lomového kamene,
nebo kde se jílovitá hlína, vhodná k tomuto účelu, v hojné
míře nacházela. A k takovým oblastem se řadí i bezprostřední
okolí našich obcí.
Jak se taková vepřovice, někde nazývaná také jako „kotovice“
či „buchta“, vyráběla? Na zemi se prkny či břevny vymezila
ohrádka o rozměru tak 1-2 m2. V ní se jílovitá hlína či jíl
smíchaný s hlínou a přídavkem písku namočil. Jako vazné
pojivo se přidaly prasečí štětiny. Těch však nebýval dostatek,
tak se dodávala spíše řezanka ze slámy a plevy, které zůstaly
po vymláceném obilí. Někdy se přidávala i chlévská mrva a
pokud bylo k dispozici, či ti majetnější si mohli dovolit, tak i
vápno. Dostatečně navlhčená směs se pak důkladně
prohnětla. Hnětení se provádělo dusáním holýma nohama. Z
prohněteného hliněného „těsta“ se utvořily válečky a ty
nadusaly do rámové dřevěné konstrukce - šablony,
vymezující tvar cihel, či dřevěné formy - kadlubu (obr. 1). V
našem okolí měly rozměry cca 30 x 16 x 10 cm, byly tedy
trochu „baculatější“ než dnešní pálené cihly. Poté se cihly
nechaly dobře vyschnout. Na jejich domácí samovýrobě se
podílela celá rodina, blízké příbuzenstvo a samozřejmě i větší
děti.

Když jsem se podíval na dochovalou cihlu, jejíž obrázek
přikládám, tak se mi dokonce vybavila klasická pohádka „O
veliké řepě“, kdy i domácí zvířátka přidala svou „packu či
tlapku k dílu“ (obr. 2). Jako malta se pak při stavbě opět
používala jílová mazanina připravená z místních zdrojů.
S tím, jak taková výroba vepřovic probíhala, je možno se
občas seznámit při návštěvě kouřimského skanzenu, kde při
různých příležitostech probíhají ukázky starých řemesel.
Závěrem je možno shrnout, že stavba z vepřovic má poměrně
dobré tepelné akumulační vlastnosti a schopnost pohlcovat
ze vzduchu vodní páry a pachy.
Nicméně, je samozřejmě
neslučitelná s větší vlhkostí a
opakovaným smáčením, či
dokonce zaplavením, k čemuž
bohužel došlo např. v Troubkách
v r. 1997. V současné době začíná jít tento ekologický
materiál, který pro interiér vytváří vhodné a příjemné
mikroklima, opět do módy, především u mladší
generace.
Miroslav Šedina,Brník 34

Nohejbal - Oleška
dne 13.10.2018 jsme se zúčastnili jako mužstvo
Oleška v Limuzích nohejbalového turnaje trojic kde
se zúčastnily 4 mužstva. Turnaj probíhal systémem
každý s každým dvoukolově.
Musím podotknout, že všechny zápasy byly velmi
vyrovnané a bojovalo se o umístění do posledního
zápasu.
Mužstvo Oleška po velmi bojovných výkonech
obsadili první místo.
Za Olešku hrál: Roman Holík, Radovan Toth,
Zdeněk Procházka.
Josef Křelina - trenér

Koutek přírody
Zamyslíme-li nad lidovými pranostikami,
pak vše asi nefunguje. Přesto si některé
připomeňme, třeba pranostiky na podzim.
Opadá-li listí do polovice října, svatý Havel(16.10.) na poli zastaví
práci a bude mokrá zima; Na svatého Placida(5.10.) zima teplo
vystřídá; V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc; Říjen
k zimě hlavu kloní; Je-mnoho vos a sršňů přijde studená a dlouhá
zima; O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře; O svatém Mikuláši
často snížek zapráší; Na svatého Havla má být všechno ovoce v
komoře; Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho
nepobude ;Studený listopad-zelený leden; Jaké počasí v
listopadu, takové bývá i v březnu; Zelené Vánoce, bílé
Velikonoce ;Je-li začátek a konec ledna krásný, bude úrodný rok
Pokud jde o naši faunu, pak bych připomenul účast medvěda
hnědého v zemích Českých. Ten se zase objevil ze Slovenska na
východní hranici České republiky, Beskydech. Je největší
evropskou šelmou: samci dosahují průměrné hmotnosti 170-190
kg, samice 140-160 kg. Ale nejvyšší dosažená hmotnost je až 300
kg. I přesto není jen masožravou šelmou. Naopak, v Evropských
podmínkách je 60-80% jeho potravy rostlinného původu. Složení
medvědí potravy se značně mění během roku kdy pružně
reaguje na dostupnost různých potravinových zdrojů.
Na jaře se popásají na čerstvé trávě a pupenech rostlin, na
podzim se živí především borůvkami, malinami, ostružinami,
šípky, jeřabinami, borovicovými semínky, bukvicemi. Ale zvláště
mají rádi med a tím devastují včelíny. Brzy z jara medvědi
konzumují zdechliny zvířat uhynulých v zimě-důležitá sanitární
funkce k zabránění různých nákaz. Neznamená to však, že
medvědi nejsou schopni ulovit živou potravu. Usmrcují ji
několika údery na hlavu nebo přes hřbet.. Loví však jen
vyjímečně. Kromě „zabíjáků“, kteří nepožírají své oběti a mohou
se vyskytovat z mnoha důvodů. Medvědi spíše využívají kořist
ulovenou např. rysem, který z mrtvoly zkonzumuje jen málo
masa. Oproti tomu medvěd spořádá najednou 8-12 kg potravy.
Vzhledem k napadání domácích zvířat byl medvěd vždy
pronásledován chovateli a zemědělci, až byl v 19-stém století u
nás zcela vyhuben. Největší populace se vždy nacházela od nás
na východ a to v Karpatech, nejblíže od nás pak Slovensko,
odkud se v současnosti šíří na Moravu.
A tak se na podzim dostal osamělý mladý Míša až na Valašsko. A
nastal humbuk. Jedni chtěli odstřel, který provedou myslivci,
ochranáři pak ne, že odchyt a do ZOO- byl zájem a legislativa k
povolení odchytu trvala tak dlouho, až milý Míša si řekl a dost a
zmizel neznámo kam, asi na Slovensko.
Pal čert těch desítek zabitých ovcí, které nenačal-zabiják, byl
zřejmě stresovaný ze ztráty, zatoulání, od původní rodiny-matky,
sice už velký, ale třeba i změna prostředí udělala své. Hlavně, že
nenapadl třeba dítě.
Jinak medvědi mají vynikající sluch a zejména čich. Také mají
panický strach z pachu člověka, kterému se na hony vyhnou,
ucítí a uslyší ho dříve než si to člověk uvědomí, a medvěd zmizí.
Jiná je pak situace dostat se mezi medvědici a medvíďata a nebo
jej vyrušit třeba ze spánku a porušit „únikovou vzdálenost“,
která je u různé zvěře různá. Pak se samozřejmě brání a vetchý
človíček nemá nejmenší šanci. Nestačí ani vystřelit, má-li zbraň.
Ale vraťme se k našemu regionu jak v zimě pomoci zvěři a
ptactvu-krmením. Nezapomenout do krmítek sypat ptačí zob,
zejména slunečnicová semínka, ptáčci potřebují v zimě energii, a
tak semínka jsou pro ně to nejlepší. Zvěři pak sypat zejména
jádro ale i dužnatou potravu, není-li mnoho sněhu, pak mají
zelené ostružiny a na polích ozimy. Při velkém sněhu pak dávat
do krmelců seno. Heslo: kdo může pomůže, platí dvojnásob.
Zimu pod sněhem a příjemné Vánoční svátky a s veselou myslí
vykročení do Nového roku 2019
přeje Číman

Z kroniky
1899 Přikročeno k opravě hřbitova-zeď od roku 1849 nebyla
opravována ,zeď byla na několika místech pobořena. Přikoupeno
pole na rozšíření hřbitova. Vchod umístěn ze severní strany namísto
bývalé západní odkud mnoho vody teklo od Krymlova. A postavena
nová železná vrata. Vprostřed hřbitova postaven kříž na podstavci.
Krimi: vražda v Olešce v č. 61. Pytlák a pijan Josef Šmejkal
následkem nesvárů a domácích různic zastřelil ženu. Dostal
doživotní žalář, ve kterém záhy zemřel.
Toho roku vyskytlo se veliké množství myší - polních hrabošů - kteří
ohrožovaly úrodu. Nejvíce se usazovaly ve březích u silnic a cest a
odtud vycházely do pole, kde velké škody působily. Jakékoliv
otravné prostředky neprospívaly až prudká zima a mnoho sněhu s
vodami je usmrtilo.
1901 7.3.1901 posvěcen missionární kříž na hřbitově
Na památku Milostivého léta sázeny na hřbitově stromky a sice
před kříže na prostřední cestě kulovité akáty, u cesty za křížem
americké doubky.
Sčítání lidu :Od roku (1891 — 1901) za něhož napočteno – Oleška
532, Bulánka 269, Krymlov 378, Brník 220 v Králce 177 celkem 1668
obyv. Byl tedy za 10 let o 292 obyvatel z nichž většina za chlebem
odešla do měst a Ameriky.
1902 -18.března v noci
vypukl oheň na střeše
hájovny v Brníku č.48,oheň
byl omezen jen na toto
stavení a jen vršek domu
byl poškozen.
1903 Nová pumpa na farní
zahradě 90 korun.
Dne 24 května vypukl v
Krymlově u Ferstrů č.8
oheň, strávil krytbu jednoho
stavení.
Týž den bylo také křesťanské

cvičení v Krymlově u
kapličky - a místní hospodský Jan Šindýlek a zároveň mistr
tesařský měl taneční zábavu a tu prý se vyjádřil, když byl
upozorněn, že se nemá hráti v čas služeb božích u kapličky, že on
musí z hospody platit a kněz že nic neplatí.
29.6. vypukl oheň v Brníku v č.15 u Chastilů strávena krytba
jednoho stavení.
Narozených 56 (5 nemanželské) oddaných 16, zemřelých 33.
Nejstarší ženich 68 roků a nevěsta 56 roků
1903 na večer vypukl oheň na Bulánce č. 40 a strávil střechu
domku, příčina požáru neznámá, oheň byl přičiněním hasičů z
Dobropůle a Volešce omezen jen na 1.číslo.
20.května 1904 oheň v Bulánce č.10 u Emanuela Nováka
domkáře
31.května ráno vypukl z neznámé příčiny oheň u Františka
Švarce rolníka na Králce, shořely střechy obytného i
hospodářského stavení.
21.července vypukl oheň na Králce ve dvou krajních domcích u
Bulánky.
"Sucho: Tento rok byl rokem velmi suchým pro nedostatek
deště. V místech výše položených nebylo vody v studních a lidé
měli veliké obtíže s dovážením vody. Velmi citelný byl
nedostatek píce, trávy a jetelů luštěnin, zvlášť hleděno s
obavami vstříc zimě u chudého lidu pro nedostatek zemčat.
Za metrický cent zemčat platil se za 10 korun r.č.
Toho roku prošlo mnoho vojska Volešcem na manévry v Písečku,
avš nedostatek vody byl příčinou že z manévrů sešlo a vojska se
vracela do svých bydlišť.
18 lidí výboru zvolilo nového starostu je jím rolník Jan Sýkora č.5
Oprava na faře - varhan a nový rejstřík.
Monika Havránková

Vzpomínky na zimu
V krajině globálního oteplení
zima se v jaro mění.
Naše děti budou znát
pravou zimu z vyprávění.
Vzpomínám na zimu,
kdy mráz na všechna okna
krajku do rána maloval
a sníh po kolena napadal.
Rampouchy zvonily,
když zkřížily se jako meče
a ve sněhu vyváleli jsme
Danouše, když rozhodl se,
že neuteče.

Plánované akce
Igelitový pytel
jsme senem vycpali
a dolů z kopce jako vítr létali.
Kolik sněhuláků
nám za ta léta roztálo?
A všechno je pryč!
Jako loňský sníh…

V době,
kdy se stará okna nenosí,
tabulky se nerosí,
mráz nemá na co malovat.
Chtěla bych paní Zimě žalovat:
„Nepadá sníh!
Proč ze zimy se máme
radovat?“

Leden – vystoupení světoznámého artisty
a žongléře Edy Janečka
Únor - dětský karneval
- Beseda s Jiřím Filípkem

Předvánoční výtvarná dílna
V listopadový, sobotní podvečer se několik dětí,
různého věkového složení sešlo v doprovodu dospělých
v budově MS Oleška. Přišli na výtvarnou dílnu vedenou
panem Jiřím Filípkem. Zdejším umělcem. Téma bylo
vzhledem k blížícímu se adventu dobře zvolené a děti
se s chutí ujaly tvůrčí práce. Podle šablony nakreslily
adventní věnec. Ten vymalovaly, vystřihla a poté
nalepila na tmavou čtvrtku. Z velkého výběru
dekorovaných čtvrtek děti vystřihovánky ozdobičky a
dozdobovaly jimi věnec. Byl to hezky strávený čas a
příjemný vstup do adventního času.
Kateřina Groholová
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Řešení: Detektiv Sova si všiml, že dívka nemluví pravdu, protože měla ve váze čerstvé
květiny, přestože tvrdila, že byla 2 týdny mimo domov.

